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  043-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:30(  ؟ الحول حال إذا زكاة عليھا فھل عيادة عنده طبيب - 1

 ؟. المشھورة الستة الكتب مع إدراجه في ماجة ابن سنن من أولى ھو وھل السنة كتب بين درجته ما الجارود 3بن المنتقى كتاب - 2
 )00:01:07 (  

(  ؟. استدراكاً  ھذا يعد فھل عليھما نحوھا أو كلمة بزيادة الصحيحين في الحديث نفس يخرج الظمآن موارد في الھيثمي الحافظ - 3
00:07:00 (  

 فھل أنس عن الطويل حميد رواية من الحديث كتب من آخر كتاب في فوجد أنس عن قتادة عن حديثاً  مسلم أو البخاري روى إذا - 4
غاً  يكون ھذا   ) 00:07:39(  ؟. الزوائد على الحديث لتخريج مسوِّ

  ) 00:08:54(  ؟. مختلط راشد بن معمر أن صحيح ھل - 5

(  ؟.الصحيح في يستخدمھا 3 ولماذا)  حدثنا(  يقول و3 الكبير التاريخ في)  قال(  أو)  لنا قال(  عبارة البخاري يستخدم لماذا - 6
00:11:35 (  

(  ؟. الجامع مقدمة في كثير ابن ذلك ذكر كما فع^ً  السني ابن اختصار من ھي ھل للنسائي)  المجتبى(  الصغرى السنن - 7
00:14:02 (  

  ) 00:14:45(  ؟)  نظر إسناده وفي...  نظر فيه(  البخاري قول بين الفرق ما - 8

 ثم تطوعاً  معھم أصلي وھل ؟. ص^تھم حكم فما ساعة ثلث بنحو الشرعي وقته قبل الفجر يصلون اbس^مية الب^د بعض في - 9
  ) 00:16:46(  ؟. الشرعي الوقت دخول بعد البيت في الفريضة أصلي

  ) 00:23:52(  ؟.  رمضان في يفطروا أن البعيدة للمسافات اfجرة سيارات لسائقي يجوز ھل -  10

  ) 00:27:09(  ؟. رمضان في الفطر الثانوية لطلبة تبيح فتوى عن جوابكم ما -  11

  ) 00:32:04(  ؟. المداعبة سبيل على وإنما اbي^ج باب من ليس دبرھا في زوجته يأتي أن للرجل يجوز ھل -  12

  ) 00:33:10(  ؟. ذلك يباح ھل العمل أثناء أحيانا شعرھا بعض يظھر خادمة تعمل عاما 14 عمرھا فتاة -  13

  ) 00:34:16(  ؟ الضيقة الم^بس في تصلى أن للمرأة يجوز ھل -  14

 ) 00:35:22(  ؟.ظاھرتان وقَدماھا المرأة ص^ة ماحكم -  15

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  



يعين دكتور عنده .. آخر سؤال ، بالنسبة لعيادة األطباء كيف خنرج الزكاة عليها ، مع أنه حيول احلول  :السائل 

  . مستشفى أو عيادة 

  . ما فيه عليه زكاة  :الشيخ 

  . ما فيش  :السائل 

  . الزكاة كما تعلم على أعيان معروفة أما مستشفى  :الشيخ 

  السالم عليكم ورمحة اهللا   :السائل 

  . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  كيف أصبحتم يا شيخنا ؟   :السائل 

  . أصبحنا وأصبح امللك هللا  :الشيخ 

  

  

بني كتب احلديث املعتربة وهل هو أوىل فعل من ابن  يا شيخنا بالنسبة ملنتقى ابن اجلارود ما درجته :السائل 

  ماجة أن يضم إىل الكتب الستة ؟ 

منتقى ، لكن من حيث تنزيله منزلة  ...أنه اسم على مسمى : هو بال شك يف رأيي ، ممكن أن نقول  :الشيخ 

مادته قليلة ، فبالنسبة ابن ماجة أو اقامته مكانه ، القضية حتتاج إىل شيء من التأمل ، ألنه الكتاب كما تعلم 

هلذه الناحية ، فإذا قوبل بكتاب ابن ماجة ، وابن ماجة مجع تقريًبا كل أبواب الفقه واحلديث وأورد فيها ما وصله 

من األحاديث ، بغض النظر عن أنه متساهل وأنه ذكر فيه كثري من الضعاف وبعض املوضوعات ، فالقضية جيب 

، كتاب املنتقى ليس فيه أحاديث موضوعة ، لكن ترى لو أنه توسع كما توسع  أن ينظر إليها من الناحية النسبية

ابن ماجة ، ماذا يكون موقفه ؟ هذا أمر ال يعرفه إال اهللا تبارك وتعاىل ، فإذا قوبل كتابه على صغر حجمه وقلة 

ال تروي وال مادته ، بسنن ابن ماجة فهو بال شك يعين راجح عليه وهو يعين مصفى أكثر منه ، لكن مادته 

ننزل هذا الكتاب مكان هذا الكتاب ، جيب أن يكون : تشفي فمن احليثية هذه فيها وقفة ، ألن حينما نقول 

فيه غناء وشفاء من حيث الكثرة أيًضا وهذا غري موجود ، ولعلك تذكر أن الذي ذكره بعض علماء احلديث 

ن ماجة املعروف بعض احملدثني عفوا أن سنن أن سنن اب: واملصطلح ولعل منهم احلافظ ابن حجر العسقالين 

: الدارمي املعروف عند بعض احملدثني مبسند الدارمي هو الذي يليق أن ينزل بديل سنن ابن ماجة ، ألنه أوًال 

هو سامل من مثل ما يف ابن ماجة من كثري من الضعاف والقليل من املوضوعات ، : مادته غزيرة وكثرية ، وثانًيا 



  . و قول مقبول ، أما املنتقى فكما مسعت هذا قد قيل وه

  . طيب بالنسبة جلمعكم لزوائد منتقى ابن اجلارود يعين نعرف شيئا عن هذا العمل  :السائل 

يعين هو من مجلة املشاريع اليت كنت شرعت فيها ومل ييسر يل إمتامها ، لذلك ففي جمال ألي طالب  :الشيخ 

  . علم بأن يقوم ذا العمل 

طيب يا شيخنا بالنسبة للرجل أي باحث يريد أن جيمع الزوائد أي كتاب على الصحيحني أو على  :السائل 

  . الكتب الستة ، ما هي اخلطة املعتربة يف مجع الزوائد 

على حسب إذا كان يريد أن جيمع الزوائد على الشيخني ، فهو يبتعد عن كل ما أخرجه الشيخان  :الشيخ 

مبا سوى ذلك من األحاديث اليت مل يروياها ، وله أ ن يلتزم الصحة أو يلتزم ما هو بأسانيدمها املتصلة ، ويأيت 

أكثر من ذلك مع البيان ، املهم أنه يروي أو يستصفي ما ليس يف الصحيحني مما يغلب عليها أنه مسندة 

ثرية ، فهو وليست معلقة ، فإذا كان هناك مثًال يف الصحيحني وخباصة يف البخاري ألن فيه أحاديث معلقة ك

يستطيع أن يأيت بزوائد من بعض الكتب األخرى ولو كانت موجودة يف البخاري معلقة ، ألن األحاديث معلقة  

  . كما فات ، هلا حكًما غري حكم األحاديث يف الصحيحني 

  

لمة لكن أحيانا يالحظ احلافظ اهليثمي يف موارد الظمآن خيرج نفس احلديث يف الصحيحني وله زيادة ك :السائل 

  الستدراك هذا احلديث على الصحيحني ؟  ...أو حنو ذلك 

ال شك أن هذا أفيد ألن كثريًا من الناس يعزون احلديث ذه الزيادة للبخاري أو ملسلم أو لكليهما مًعا  :الشيخ 

  . ، وتكون الزيادة ليس عندمها ، وسياق احلديث بسبب زيادة مفيدة ، هذه خطة جيدة 

  

  

لإلسناد مثال بريوي البخاري أو مسلم حديثًا عن قتادة عن أنس ، فإذا وجدته أنا يف الكتاب بالنسبة  :السائل 

مثًال الذي أمجع زوائده على الصحيحني مثًال عن محيد الطويل عن أنس فهل هذا يكون مسوًغا لتخريج احلديث 

  . ، يعين الزوائد 

كان هو يريد من كلمة زوائد ليس فقط املتون بل هذا بارك اهللا فيك يعود إىل اصطالح املؤلف ، إذا   :الشيخ 

واألسانيد وخباصة إذا كان اإلسناد املوجود يف الصحيحني أو يف أحدمها فيه يعين غمز من بعض احملدثني فهو جيد 

لنفس املنت الذي يف الصحيح طريًقا أخرى هي أصح من طريق الصحيح ، فهذه بال شك فائدة تسجل لكن 



دمة أنه هو ما اقتصر على الزوائد من املتون فقط ، بل وعلى األسانيد ذه الفائدة اليت ينبغي أن ينص يف املق

  أحملنا إليها 

  

  

  أي نعم ، يا شيخنا بالنسبة ملعمر بن راشد ، هل هو اختلط ؟  :السائل 

يف غريها ،  ما علمت ذلك ، لكن املعروف أنه يفرقون بني ما رواه يف البصرة كما أظن أو أذكر وما رواه :الشيخ 

  . فيعين يضعون شيئا من الضعف يف ما رواه يف البصرة أظن ولعلك تذكر 

  . يف العراق  :السائل 

يف إعالل  ...يف العراق البصرة منها ، لكن أم وصلوا به إىل عدم االحتجاج به مطلًقا فهذا ما  :الشيخ 

عمر شيء من الغرابة أو النكارة أو الشذوذ ، احلديث يرويه معمر ألن هناك يف اجلو ما يشعر بأن يف ما رواه م

فيلجئون واحلالة هذه إىل إعالل روايته بأن مما رواه يف البصرة ، أما أنه اختلط ما أدري إن كان أحد يعين رماه 

  . بذلك 

هو مل يرمه أحد ، ولكن كنت وقفت على كالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية معناه كان يرد حديث معمر  :السائل 

  . أنه اختلط : يقول 

  . يقول إنه اختلط  :الشيخ 

  . نعم معناه انه اختلط  :السائل 

  . إن كان معناه كذلك فينبغي أن يفسر على ضوء ما ذكر يف ترمجته ليس إال  :الشيخ 

  أي نعم ، يعين اجتهاد شيخ اإلسالم ميكن أن ال يعترب ؟  :السائل 

إذا وقعت الفأرة ( : ير خطأ معمر ، لعلك تعين بذلك حديث أي نعم ، يعين يكون فيه مبالغة يف تصو  :الشيخ 

  ؟  )فإن كان جامدا ( وإال حديث آخر ،  )في السمن 

نعم ، هو يف موضع آخر ، ولكن يف هذا يشري فقط إىل أغالط معمر وأنه اختلط ولكن يعين يف موضع  :السائل 

  يف الفتاوى رأيت له صراحة هذا املصطلح  

  

  

خاري عبارة قال لنا أو قال يل يف التاريخ الكبري وال يقول حدثنا وملاذا ال يستخدمها يف الصحيح ملاذا يستخدم الب



  ؟ 

إمنا يفعل ذلك ألنه تلقى ذلك ليس يف جملس التحديث ، يعين : حتدث عن هذا علماء احلديث فقالوا  :الشيخ 

  . م بن عمار قال هشا: وأظن ذكروا مثل هذا يف حديث املالهي ، حديث الذي يقول فيه 

  املعازف ؟  :السائل 

أي نعم ، فبيقولوا إنه ملاذا مل يقل البخاري حدثين هشام ؟ ألنه ما تلقاه عنه مبجلس التحديث وإمنا يف  :الشيخ 

جملس من االس اليت تعقد مثًال عادة بيننا ، كمذاكرة أو مباحثة ، فتمييزًا بني ما تلقاه من شيخه يف جملس 

طبًعا إشارة إىل أن الشيخ احملدث كان متهيئا للتحديث ، بينما اآلن نسال فنجيب ، لكن ملا التحديث يف هذا 

نريد أن نلقي درًسا واملوضوع حمدد يف ذهننا البد أننا نراجع بعض األصول ، فيكون احملدث يف هذه احلالة 

يف بعض األحاديث يف الصحيح  متمكًنا من روايته ، أشهر مما لو حدث يف أثناء مذاكرته ، فلهذا يقول البخاري

قال لنا فالن ، وال يقول حدثنا ، ألنه مل يتلقه عنه يف جملس : ويف كثري من األحاديث يف خارج الصحيح 

التحديث الذي جيلس فيه احملدث للتحديث فقط ويكون مستعًدا وقد راجع املادة اليت يريد أن حيدث ا ، هذا 

  . ، نعم الذي قالوه والذي أعرفه واهللا أعلم 

  .  

  

طيب يا شيخنا بالنسبة لسنن النسائي الصغرى يف اتىب هل هي من اختصار ابن السين وإال كما يقول  :السائل 

  ابن كثري يف مقدمة اجلامع ؟ 

احلقيقة أنا ما عندي دراسة يف هذا خاصة حىت أفيدكم شيًئا هذا الذي يقولونه والظاهر أن األمر كذلك  :الشيخ 

  . أنه يف بعض األحاديث يف داخل السنن يقول قال ابن السين ، هذا يؤكد هذا القول واهللا أعلم  ، ألنه أذكر

  أنه من اختصار ابن السين  :السائل 

  ايه نعم  :الشيخ 

  

  

  طيب الفرق بني قول البخاري فيه نظر ، ويف إسناده نظر ؟  :السائل 

  . ن يعربان عن شيء واحد ما أجد بينهما فرق ظاهر يعين شيئان يعين لفظا :الشيخ 

  . عن شيء واحد  :السائل 



  . أي نعم هذا الذي ملسناه ما قد يكون هناك شيء آخر ما عرفناه واهللا أعلم  :الشيخ 

فالن يف إسناده نظر : أنا كنت وقفت على صحايب خمتلف فيه ، فاإلمام البخاري ذكر اإلسناد ، وقال  :السائل 

ح ، أي اإلسناد الذي يثبت بالصحبة مل يصح ، وإال نفس هذا الرجل فيه ، فهل هذا يعين أن صحبته مل تص

  نظر ؟ 

  هذا يعين على حسب مرجع الضمري أنت بتقول فالن تعين صحابًيا ؟  :الشيخ 

  . ال ، صحايب أو غري صحايب ، راوي من رواة األحاديث  :السائل 

  . لكن إذا قال ذلك يف ترمجة صحايب  :الشيخ 

  . فيه ، بعضهم جيعله من التابعني وبعضهم جيعله من الصحابة  خمتلف :السائل 

لكنه يقول يف إسناده نظر ، مش معقول أنه يقصد يف إسناد هذا الصحايب وإمنا هناك طي من الكالم ،  :الشيخ 

يعين يف إسناد هذا الراوي الذي روى هذا احلديث عن هذا الصحايب نظر ، هو ال ميكن أن يعىن الصحايب نفسه 

إمنا أحد الرواة الذي أوصلوا احلديث إليه ، ففي هذه احلالة يأيت اجلواب السابق ، أن يف الراوي نظر أو يف إسناد و 

  . الراوي نظر وهو دون الصحايب نظر ال يبدوا يل أن هناك فرق بني العبارتني 

  

لي هو املعترب بعد ثلث ساعة عندنا إخوة من السلفيني يف اإلسكندرية يؤذنون للفجر أذانني واألذان ال :السائل 

الفجر الصادق والكاذب ، فهذا طبًعا له خطورة من ناحية الصيام ، فماذا ترون : من األذان العادي ، ويقولون 

يف هذه املسألة ، وما موقف بقية اجلمهورية كلها ، من أم إذا ثبت أن الفجر يؤخر ثلث ساعة فهم يصلون قبل 

  الوقت على هذا االعتبار ؟ 

هذه مصيبة أملت بكثري من األقاليم اإلسالمية مع األسف ، حيث أم حيرمون الطعام قبل جميء وقت  :لشيخ ا

التحرمي ، ويصلون صالة الفجر قبل دخول وقت الصالة ، وهذا حنن ملسناه يف هذه البالد ملس اليد وخباصة أن 

ء طلوع الشمس وغروا ، طلوع الفجر داري ، وهذا من فضل اهللا علي مشرفة ، فأنا أرى يف كل صباح ومسا

الصادق ، فأجد أم فعًال يصلون قبل الوقت هذه صالة الفجر ، وهذا من األسباب اليت حتملين أن آيت إىل هذا 

املسجد وأصلي الفجر ألين ال أجد يف املساجد اليت حويل إال أم يبكرون بالصالة ، على األقل ال يصلون السنة 

دق ، هذا السنة على األقل ، ومل يقف األمر فقط يف هذه البالد ، فقد علمت أن أحد إال قبل الفجر الصا

إخواننا السلفيني يف الكويت ألف رسالة وهو يذكر فيها متاًما كما أذكر أنا احلال هنا ، كذلك و لعلك تسمع به 

املغرب ، وأم يؤذنون لصالة إن كنت تعرفه شخصًيا الدكتور تقي الدين اهلاليل ، له رسالة يقول نفس الكالم يف 



الفجر قبل الوقت بنحو ثلث ساعة ، أو مخسة وعشرين دقيقة ، كذلك علمت مثله بواسطة اهلاتف عن الطائف 

فقد ورد يل سؤال من أحدهم يقول عندنا الشيخ سعد الفالين ، سعد فالن مساه ، الشيخ سعد بن كذا ما أدري 

على التوقيت الفلكي ، وأن ذلك خيالف الوقت الشرعي ، متاًما كما  ، يقول بأن القوم هنا يصلون صالة الفجر

نتحدث عن هنا وهناك ، فأعود لإلجابة عن السؤال إخواننا يف اإلسكندرية ، فهم من حيث أم يؤذنون أذانني 

سطع فقد أصابوا السنة ، لكن ما أدري هل هم دقيقني يف أذام الثاين ، هل هم يؤذنون حينما يربق للفجر وي

وينفجر النور ، فإن كانوا يفعلون ذلك فقد أحيوا سنة أماا مجاهري املسلمني ، أما إن كانوا يؤذنون على الرزملات 

و التقاومي فهذه ال تعطي الوقت الشرعي أبًدا ، فيكونوا قد خلطوا عمًال صاحلًا وآخر سيًئا ، أي مجعوا بني 

  . عي لألذان الثاين األذانني وهذا سنة ، لكن ما حددوا الوقت الشر 

بالنسبة لنا يف القاهرة ، ذه الصورة ستضيع علي أنا صالة الفجر مجاعة ، صالة الصبح مجاعة ، ألن  :السائل 

  . مجيع املساجد تقريًبا تغلق أبواا ويكونوا انتهوا من الصالة قبل فعًال دخول الوقت الشرعي ، فأنا ماذا أفعل 

  . صلي وراءهم تطوًعا ، مث تعود إىل دارك فتصلي بأهلك فرًضا أنت يف هذه احلالة ت :الشيخ 

  طيب إًذا ما قيمة أن أنزل ؟  :السائل 

  . مشاركة اجلماعة وعدم اخلروج عن اجلماعة  :الشيخ 

  كأنكم ترون أن اجلماعة واجبة ؟   :السائل 

  . كيف ال ؟ هو كذلك   :الشيخ 

أتي زمان يؤخرون الصالة عن وقتها وال يصلون لوقتها ي( : حديث صحيح يا شيخ صححتموه أنتم  :السائل 

  . ، النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أن نصلي معهم التطوع ونرجع إىل بيوتنا ونصلي الفريضة  )فصل 

  . وهذا احلديث يف صحيح مسلم تعرفه أنت حديث أيب ذر  :الشيخ 

  . الوقت نعم ، ولكن هذا مييتون الصالة يعين أم يصلون بعد  :السائل 

أي ، بس من الناحية الفقيه سواء كان هذا أو ذاك ، ملاذا أمرهم عليهم السالم أم إذا أدركوا ذلك  :الشيخ 

واضح  )صلوها أنتم في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة ( : الوقت أن يصلوا معهم ؟ مث قال 

ن يصلوا الصالة يف وقتها ، لكن يف الوقت نفسه ، يأمرهم أ - صلى اهللا عليه وسلم  - من احلديث أن الرسول 

أمرهم بأن يصلوا الصالة اليت يصلوا يف غري وقتها ، السبب يف ذلك هو احملافظة على مجاعة املسلمني ، فال 

  . فرق واحلالة هذه بني إمام يقدم الصالة أو يؤخر الصالة 

لسواد األعظم من الناس يصلون قبل الوقت ، طيب بالنسبة على احلكم على صالة الناس ، يعين ا :السائل 



  . احلكم على صالة هؤالء الناس 

طبًعا هؤالء يعين ال شك أن املسئولية تقع على أهل العلم ، فعلى من كان عنده علم أن يبلغ الناس ،  :الشيخ 

  . الة هذه فمن بلغه احلكم مث أعرض عنه فصالته باطلة ، ومن مل يبلغه احلكم فتعرف أنه ال مسئولية واحل

  . سؤال يا شيخنا  :السائل 

  األخري ؟  :الشيخ 

  قبل األخري  :السائل 

  

هل حيوز لسائق السيارات املسافات البعيدة مثًال بني مثال حلب ودمشق األجرة ، يف أثناء رمضان أم  :السائل 

  يفطروا ألن هذه املسافة طويلة جًدا يعين ؟ 

أنه مسافر جاز وإال فال ، وليس السفر يعين : تعلق باحلكم إن كان يقال هي القضية بارك اهللا فيك ت :الشيخ 

الذي حيدد بقطع مسافة طويلة أو قصرية ، معىن ذلك قد يكون وصفا من األوصاف وليس شرطًا واحًدا ، فإذا  

كان هو يعين كان هذا من السائق يعترب نفسه مسافرًا ويستعد استعداد املسافرين فله القصر وله اإلفطار ، أما إن  

ال يعترب نفسه وال يستعد استعداد املسافرين فإنه يوصل الركاب إىل البلد القاصد إليها مث يعود إىل بلده فليس له 

أن يفطر ، فالقضية نسبية وال ميكن أن يعطى فيها فتوى جامدة تليق لكل سائق ، بل هذا الكالم يقال لكل 

خرج من بلده ، سواء كان قطع مسافة طويلة أو قصرية ال ميكن مسافر ، أو لكل بل نقول بعبارة أدق لكل من 

أن يقال أنه مسافر أو غري مسافر ، ألن ذلك يتعلق بالعرف ، فقد يقطع مسافة طويلة وليس مسافرًا ويضرب ابن 

تيمية مثًال يف رسالته يف أحكام السفر برجل خرج مثًال من دمشق للصيد وصل خارجها فلم جيد الصيد فمشى 

هذا ليس مبسافر ، ألنه أوًال ما خرج قاصدا السفر : زال ميشى وميشى حىت وصل إىل حلب من دمشق فقال وما 

، وإمنا خرج قاصًدا الصيد ، وال يأ له وال كان يف باله ، فهذه النقاط الدقيقة جيب أن تالحظ يف موضوع 

بو ليلى جاء بالبابني الذي أخذمها باألمس املسافر وغري املسافر ، واآلن معنا يف هذا القدر كفاية ألن أخانا أ

  . القريب من داري ويريد أن يركبها ويتابع الطريق إىل الزرقاء لعمله 

  . طيب لو سؤال واحد فقط  :السائل 

  . منهومان ال يشبعان  :الشيخ 

  هذا هو األخري واال قبل األخري ؟  :السائل 

  



  

املفيت لطلبة الثانوية العامة جبواز اإلفطار يف رمضان قياًسا على  هذا هو األخري عندنا يف مصر كان أفىت :السائل 

  املسافر ، مع إن الطالب قد خيرج من بيته واملدرسة جبانب البيت ويعلل ذلك باملشقة ؟ 

عياًذا باهللا هذه الفتاوى اليت يستحلون ما حرم اهللا ، ال جيوز أبًدا لطالب العلم خاصة هذا العلم الال  :الشيخ 

إذا صح التعبري ، أن يفطر يف رمضان وهو مقيم وال جيوز له أن حيتال فيخرج خارج البلد ليأخذ حكم شرعي 

إذا كان هناك فعًال جهد من : املسافر ، ألن هذه من باب احليل اليت يسموا ظلًما باحليل الشرعية ، أنا أقول 

 تعرضه ملثل هذا اجلهد ، أو عليه مثًال إن  الطالب يضنيه وهو صائم ، فعليه أن يتخذ األسباب والوسائل اليت ال

كان مسلًما مؤمًنا حًقا أن يصلي صالة الفجر مع اجلماعة مث يتدارس ما هو حباجة من التدارس من العلم الذي 

يريد أن يقدم فيه االمتحان ساعتني ثالثة ، حسب نشاطه بعد صالة الفجر ، أما أن ينام الليل كله ورمبا ال 

جيوز لك : فجر مطلًقا وإن كان يصليها ، فيصليها بعد وقتها ، مث هو يدرس يف النهار فيقال له يستيقظ لصالة ال

اإلفطار ؟ هذا هو االحتيال على أحكام اهللا وشريعته ، والعجيب أن هؤالء املفتني ال يالحظون أحوال هؤالء 

ة عل الفريضة ، وبني االستعداد اليت الطالب ما ينبهوهم بالطريق الذي ينبغي أن يسلكوه حىت جيمعوا بني احملافظ

بورك ألمتي في ( : يوجبه عليهم أم قادمون على االمتحان ، ما يذكروم مثًال مبثل قوله صلى اهللا عليه وسلم 

فتجد أكثر الطالب يسهرون الليل إىل نصف الليل ، وهذا خالف الشرع ، كما تعلم من يه صلى  )بكورها 

قبل صالة العشاء وعن احلديث بعدها ، مث ينامون بعد نصف الليل وال يستيقظون  اهللا عليه وسلم عن النوم

ليس هناك ضرورة ملثل هذا الفتوى ، ألن ما : لصالة الفجر مث يضنون أنفسهم بالنهار ، فيفتوم باجلواز ، أوًال 

ىت ولو كان هو العلم هذا العلم الذي يتدارسونه ويقدمون جهودهم يف سبيل النجاح ؟ ليس هو العلم الشرعي ح

الشرعي ، فال جيوز أن يعرضوا أنفسهم لإلفطار كما قلت يف تعليقي على رسالة العز بن عبد السالم يف ردي 

أن الذي يعىن بتخريج األحاديث دون بيان صحتها : قلت  ...على الغماري وتعليقاته ، على بداية السول 

يلة ومعرفة الصحيح من الضعيف هو الغاية ، فما فائدة وضعفها كالذي يتوضأ و ال يصلي ، فالتخريج هو وس

التخريج إذا كان يقرتن معه بيان املرتبة ؟ كذلك ما فائدة هذه العلوم اليت يدرسوا إذا كانت ليست هللا عز وجل 

 ال جيوز لطالب العلم حىت لو كان علًما شرعًيا أن يفطر يف رمضان إال بعد االعتناء مبالحظة: ؟ خالصة القول 

  هذه األمور اليت ذكرناها ، وإال إذا أضناه الصيام وخاف على نفسه ، فحينئذ يفطر ، وإال ليس له ذلك

  . جزاك اهللا خريًا يا شيخنا  :السائل 

  



  

يف جلنة اإلفتاء عندنا يف مصر كان رجل أفىت وورد عليك سؤال هل جيوز للرجل أن يأيت امرأته يف دبرها  :السائل 

  متاع ولكن على سبيل املالعبة فأجاب باإلجياز هل هذا جائز ؟ ليس على سبيل االست

  أن يوجل يف دبرها ؟  ...كيف ماذا يقصد   :الشيخ 

  . ال ، هو يأتيها من اخلارج  :السائل 

من اخلارج ، ما دام أنه مل يوجل فليس هناك ما مينع من ذلك ، لكن نقول حنن من باب االحتياط ، ومن  :الشيخ 

  . يوشك أن يقع فيه أما األحكام األصل فيها اجلواز حام حول احلمى 

  

  

: فيه فتاة عمرها أربعة عشر سنة تعمل عند بعضهم خادمة أو حنو ذلك عند بعض األخوة ، فهو يقول  :السائل 

  أن حبكم عملها يف البيت وكده فبيظهر بعض شعرها وبعض يعين لباس وحنو ذلك ، فهل هذا من املباح وال ؟ 

  . جيوز ال  :الشيخ 

  . ال جيوز ؟ يف أثناء العمل هي ال تستطيع  :السائل 

  . بل ال جيوز هلا أن تعمل هناك  :الشيخ 

  . حىت مع وجود زوجتيه ، هو متزوج اثنتني  :السائل 

( املفروض أال تعمل عمًال تتعرض فيه أن يظهر منها شيء مما ال حيل من بدا فهذا هو معناه أن  :الشيخ 

فالبد  )ن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحالل بين وا

أن تبتعد عن هذا العمل الذي يعرضها ملثل هذه املعصية ، أما يقال أن جيوز هلا ذلك فهذا أبعد ما يكون عن 

  . الصواب 

  

  

  يا شيخنا هل جيوز للمرأة أن تصلي يف املالبس الضيقة ؟  :السائل 

إذا كان املقصود بكلمة جيوز ، يعين هل تصح الصالة ، الظاهر الصحة ، أما إن كان املقصود بكلمة  :الشيخ 

جيوز أي ال بأس عليها بذلك ، فعليها كل البأس ، ألنكم تعلمون من شروط الثياب اليت يراد ا سرت العورة ، 

لكن ما عندنا دليل على أن الصالة يف هذه احلالة بالنسبة للرجال فضًال عن النساء أن ال يكون واصًفا حيجم ، 



  . تبطل ، لكن الشك انه ذا املعىن الثالث ال جيوز ذلك لكن الصالة صحيحة 

  . املرأة يف البيت بتكون بالثياب العادية بتكون أحيانًا عادية حمجمة أو حنو ذلك  :السائل 

  . ذلك ال بد أن تلبس فوقها العباءة واملالءة ، وحنو  :الشيخ 

  

  

  طيب هل جيوز أن تظهر قدماها يف الصالة ؟  :السائل 

  . أما قدماها فال ، أما باطن قدميها فبلى  :الشيخ 

  . باطن القدم اللي هو  :السائل 

  . يف أثناء السجود يعين ، أما ظاهر القدمني فالبد من سرتمها  :الشيخ 

  . فالبد من سرتمها  :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

  

  

  
  


